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Тема заняття: Розвиток зв’язного мовлення. Торкнись краси природи 

серцем. 
 

Мета заняття:  
 Розвивати зв’язне мовлення учнів, збагачувати словниковий запас, уміння 

описувати красу весняної природи, вправлятися в умінні висловлювати свою 

думку. 

 Коригувати мислитель ні процеси, фонематичний слух, зорові і слухові 

сприймання. 

 Виховувати любов до природи, спостережливість, естетичні смаки учнів, бачити 

красиве, поетичне в природі, виховувати дбайливе ставлення до природи. 

 

Обладнання: презентація до уроку, картки для індивідуальної роботи, прислів’я про 

весну, ілюстрації весняних квітів, портрет В.О. Сухомлинського. 

 

Хід заняття 
І. Організаційний момент. 
Сядьте діти всі  гарненько, 

Руки покладіть рівненько, 

Голову вище підніміть,  

Свої плечі розведіть. 

Мені, діти, усміхніться. 

Веселіше подивіться. 

 

ІІ. Основна частина заняття. 
– Діти, сьогодні наше заняття ми присвятимо нашій природі, торкнемося її краси 

серцем. 

Відгадай загадку. 

Де вона проходить,

Там травиця сходить.

Квіти розцвітають,

Солов’ї співають.

 
– Це весна. 

Цілу зиму весна спала у своєму чарівному ліжечку. Прийшла пора прокидатися. 

Вона встала, потягнулася, вмилася першим дощиком. Вона ніби жива істота крокує 

нашим краєм. 

– Які ж ознаки весни заховались в загадці? 

– Травиця сходить, квіти розцвітають, солов’ї співають. 



– А яке слово саме ласкаве в тексті загадки? (Травиця.) 

 
 

– Давайте до цього слова підберемо спільнокореневі слова і визначимо спільну 

частинку, яка ріднить ці слова. Позначимо корінь слова. 

Трава, травичка, травиця, травонька, трав'яний. 

Без чого не можна уявити весну?

 
– Без чого не можна уявити весну? 

– Звичайно, без перших квітів. 

Що за квітки у ліску 

На прогалинці в сніжку. 

Білі та блакитні 

Квіточки тендітні. 

– Це підсніжник і пролісок. 

Маленькі ніжні голівки прорізаються крізь сніжок, вони безстрашні, бо не 

бояться ні морозу, ні снігу. 

– Ось первоцвіт весняний. 

Медом пахнуть його яскраві жовті квіточки. Цю рослину ще називають золотим 

ключем весни, яким вона відмикає землю після зимового сну. 

 



Ребус

 
 

– Ми відгадали ребус про квітень. 

– А чому він має таку назву? 

Бо в квітні пробуджується природа. 

Квітень землю заквітчує. 

Носить свою назву з сивої давнини. Він має ще й народні назви. 

Народна скарбничка

Квітень має ще й народні назви: 

Краснець, 

Лукавець, 

Цвітень, 

Лелечник, 

Водолій.

 
 

– Чому народ дав йому таку назву? А які ще весняні місяці ви знаєте? 

– Який місяць вже пройшов, а який наступний після квітня. 

– Дощик позмивав букви в словах. 

Вставте пропущені букви. Це назви яких місяців? 

Пригадай назви весняних місяців

Б.р.з.нь
Тр.в.нь

Кв.т.нь

 
 

 
 
 
 



Поетична хвилинка 

Поетична хвилинка

Встала й весна, чорну землю

сонну розбудила,

уквітчала її рястом,

барвінком укрила,

і на полі жайворонок,

соловейко в гаї

землю, убрану весною

вранці зустрічають.

 
 

– А як описали красу весняної природи поети? 

(Розповідь віршів про весну) 

– Хто ж написав цей вірш? 

– Т.Г. Шевченко. В цьому році ми відзначали 200-річчя з дня народження 

великого поета, художника. 

– Давайте звернемо увагу на такі слова 

Встала (хто?) 

Розбудила (що?) 

Уквітчала (чим?) 

Укрила (чим?) 

– До дієслів допишіть іменники. 

– Про яких птахів згадує поет? (Про жайворонків, солов’їв). 

Жайворонки несуть на своїх крилах золоті ключі, якими зиму замикають і 

відмикають літо. Вони з’являються на наших полях, коли ще сніг лежить на горбах і 

долинах. 

Квітне-веснує земля, 

Рястом синіють поля, 

В небі у ріках блакить, 

Як цю красу не любить? 

                          ( М. Сингаївський) 

– За що ми любимо весну? 

o За килим із зеленої травички. 

o За чисте, запашне, свіже повітря. 

o За яскраве сонечко, яке несе нам тепло. 

o За чудові весняні квіти, які радують нас своєю красою. 

Розповідь вірша М. Познанської «Пролісок». 

– Про яку квітку ми слухали? 

– Про пролісок. 

– Це безстрашна квітка, яка не боїться ні морозу, ні снігу. Він сміливий 

розвідник весни. 

 

 



Весна запрошує на галявину уважних. 

Визначте кількість слів в реченні. 

Нагалявинірозквітлисиніпроліски 

 

 

– Скільки слів в реченні? 

Давайте опишемо пролісок, підберемо прикметники. 

 

Пролісок (який?) – ніжний, красивий, синій, сміливий, тендітний. 

 

 
 

Перлини весняного лісу 

Перлини весняного лісу

Весна запрошує на прогулянку до

лісу, будемо милуватися красою

первоцвітів. 

Ці квіти ніби увібрали в себе синь

неба. Вони сміливі розвідники весни, 

синіють серед голих дерев та кущів.

Що це за квітка?

 
  



Проліски (які?)

ніжні, красиві, 

сміливі, сині, 

чарівні, 

тендітні…

 
 

      Весна запрошує до весняного лісу, будемо милуватися красою первоцвітів, 

це квіти, які розцвітають найперші. 

Це квітка-загадка. 

Поглянь на неї – 

Диво й годі 

В мініатюрі – це букет 

Розквітли квіти ще рожеві –  

А вже зів’ялі фіолет. 

Це …………….(Медунка) 

 

Впізнай квітку за описом

Це квітка – загадка. Весняна красуня зацвітає, 

як тільки зійде сніг. В квітках є солодкий сік –

нектар, тому і називають її …

 
            

Листок чудовий у рослини 

Блищить на сонці зверху він, 

А перевернеш – знизу білий 

Це………….. ( Мати-й- мачуха)       

 

 



    

А ця квіточка одягнена у світлу пухнасту шубку. Це – окраса весняного лісу. 

А листочки вирізьблені, ніби пір’їнки казкового птаха. 

Це………….(сон-трава) 

 
 

 – Діти, я хочу пригадати видатну людину, творчість якого сповнена любов’ю 

до природи, до рідного краю, до дітей, до людей. 

Це – В.О. Сухомлинський – заслужений учитель, письменник, який дуже любив 

дітей. Він ріс серед прекрасної природи і вже з раннього дитинства навчався бачити і 

відчувати прекрасне. 

До вашої уваги казка В.О. Сухомлинського «Весняний вітер» 

Якщо ви розділите текст на речення, то дізнаєтесь, яка пригода трапилась з 

кленом. 

Клен цілу зиму

спав крізь сон чув

завивання вітру

холодний вітер

гайдав його віти

та ось відчув

клен що до нього

доторкнулось

щось тепле й

лагідне…

 
 

Клен цілу зиму спав крізь сон чув завивання вітру, холодний вітер гойдав його 

віти та ось відчув клен, що до нього доторкнулось щось тепле й лагідне…….. 

Давайте продовжимо казку. 

– Що ж відбулося з кленом, як ви думаєте, хто до нього доторкнувся? 

Клен прокинувся, бо до нього прилинув теплий весняний вітерець. 

– Що ж він сказав клену? 

– Прокидайся, бо прийшла весна. 

– Де ж вона весна ,- запитав клен. 

Вона вже прийшла, на крилах весну принесли птахи. 

Клен розправив плечі. На ньому зазеленіли бруньки, з яких розпускаються 

листочки. 



Правила поведінки на природі

 
 

Не зривайте первоцвітів

•Не зривайте первоцвітів

•Помилуйтеся на квіти, 

•Той, хто робить з них букети,

•Знищує життя планети

•Не зривайте первоцвітів!!!!

 
 

ІІІ. Підсумок заняття. 
 

– Ось ми ще раз пригадали, як треба берегти природу. Нехай квіти радують око, 

прикрашають нашу рідну землю. Бо природа нам, як рідний дім, як мати. 

І ми повинні робити все для того, щоб зберегти і любити природу. 


